Шановні користувачі!
Просимо зауважити наступні зміни в порядку обслуговування користувачів, пов’язані
з організацією протиепідемічних заходів:
Для безпечного відвідування Бібліотеки під час карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19) відвідувачам / користувачам Бібліотеки необхідно:
• Бути в респіраторах або захисних масках, що закривають рот та ніс, протягом
всього часу перебування в приміщеннях Бібліотеки. Обслуговування особи, яка не
дотримуватиметься даної вимоги, буде припинено.
Для використаних засобів індивідуального захисту у всіх зонах обслуговування
користувачів Бібліотеки встановлено окремі контейнери / урни з кришками та
одноразовими поліетиленовими пакетами.
• Дотримуватися фізичної дистанції у 1,5 метри, у т. ч. орієнтуючись на тимчасове
маркування у місцях масового скупчення відвідувачів.
• Регулярно та ретельно мити руки або користуватися диспенсерами з спиртовмісними
антисептиками, встановленими біля входу до Бібліотеки, в читальних залах, на
кафедрах видавання літератури, в туалетних кімнатах тощо.
• Під час відвідин Бібліотеки враховувати встановлені на період карантину перерви для
здійснення санітарно-протиепідемічних заходів, під час яких користувачі
полишають приміщення Бібліотеки щоби працівники могли здійснити дезинфекцію
поверхонь і обладнання та провітрити приміщення.
Відповідно до Правил користування бібліотеки та за умови неухильного дотримання
користувачами протиепідемічних заходів Бібліотека продовжує надавати наступні послуги:
• Здійснює запис до Бібліотеки та оформлення читацьких квитків.
• Видає у тимчасове користування документи з бібліотечних фондів користувачам
абонемента та читальних залів, абонентам МБА.
• Кількість користувачів, які можуть одночасно перебувати у залах та центрах
Бібліотеки, розраховується окремо по кожному приміщенню відповідно до його площі.
• Доступ користувачів до карткових каталогів тимчасово обмежено. Для пошуку
документів / інформації необхідно скористатися електронним каталогом, у разі
потреби – звернутися за допомогою до чергового бібліотекаря / бібліографа залу
каталогів / читального залу.
• Тимчасово відмінено відкритий доступ користувачів до фондів, представлених на
абонементі та у читальних залах Бібліотеки.
• Усі бібліотечні документи, повернені користувачами та абонентами, вилучаються із
обігу на 2 доби для проведення карантинних заходів, після чого можуть видаватися
іншим користувачам.
• Роботу Інтернет-центрів тимчасово призупинено.
• Проведення бібліотечних соціокультурних заходів здійснюється з чітким
дотриманням постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 11.11.2020 р. № 1100), постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 06.06.2020 № 35 «Про затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення
культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням корона
вірусної хвороби (СОVID-19)» (у редакції постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 45).

